
ပြည်သူလူထု၏ ခုခံ၊တ  လ်ှနစ်စ် တ ြေည ပခင််းအတြေါ် 

တ ြေည ချြေ်ထ ု်ပြန်ပခင််း 

        န ေ့စ ွဲ။ ၈၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 

မြ ်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထ ူးအကကံန ူးနကာင်စအီန မြင့်် မြ ်ြာန ိုင်ငံအြ   ူးသာူးညီည တ်နရူးအစ ိုူးရ NUG သည် 

မ ည်သ လ ထို၏ ဆနဒမြစ်သည့်် စစအ်ို ်စိုအာူး တ ်မ  ်နတာ်လှ ် ခိုခံစစဆ်င်န ွဲရ ် န ကညာရမခင်ူးသည် 

ကံြနကာင်ူးအန ကာင်ူးြလှသည့်် မြစ်ရ ်မြစ်သည်ဟို ဆင်မခင်ြ သည့်် အာူးနလ ာ်စ ာ င်၊ တစ်ြက်တ င်လည်ူး 

န ိုင်ငံတစက်ာအသ ိုင်ူးအ၀ ိုင်ူး ြှ က ညီရ ်နှင့်် အနရူးယ ရ ်   က်က က်ြှုန ကာင့်် လ  ်ခွဲ့်နသာ ၇ လအတ င်ူး 

စစ်အို ်စိုြှ က  ူးလ  ်ခွဲ့်သည့်် ရက်စက် ကြ်ူး က တ်ြှုြ ာူးက ိုလည်ူး မ ည်သ လ ထိုြှ ြခံြရ ်န ိုင်မြစ်ရမခင်ူးအန ေါ် 

  ူးလည် ါသည်။ 

“အ ကြ်ူးြက်မခင်ူးက မြ ်ြာမ ည်သ လ ထိုခံစာူးန ရတွဲ့် ဆင်ူးရွဲဒိုကခ ကန  န ါက်ြ ာူးလာတွဲ့် 

အက   ူးဆက်မြစ ်ါတယ၊် အ ကြ်ူးြက်ြှုက အနမြနတာ့်ြဟိုတ် ါဘ ူး၊ ကျွ ်နတာ့််အန မြင့်် NUG အန ေါ် 

စာ  ြှု ကရိုဏာရှ နသာ်လည်ူး ယခိုဆံိုူးမြတ်ခ က်န ကာင့်် မြစ်န ေါ်လာြည့်် အက   ူးဆက်ြ ာူးအန ေါ် 

ထ တ်လ ်ေ့ြ  ါသည်” ဟို မြ ်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထ ူးအကကံန ူးနကာင်စီ အြ ွဲွဲ့၀င် Chris Sidoti ြှ 

နမ ာ ကာူးခွဲ့် ါသည်။  

အ ကင်  တရာူးကင်ူးြွဲ့်ပ ီူး၊ အလ ိုရြက်ကကီူးနသာ စစအ်ို ်စိုအန မြင့်် ၄င်ူးတ ိုေ့တရာူးြ၀င် စစ်အာဏာသ ြ်ူးြှုက ို 

စတင်ခွဲ့်သည့်် နြနြာ်ဝါရီလ ၁ ရက်န ေ့ြှ စတင်ပ ီူး လ တစ်နထာင်နက ာ်အာူး သတ်မြတ်ခွဲ့် ါသည်။ 

မ ည်သ လ ထိုအန ေါ် နလန ကာင်ူးတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ာူး မ  လို ်ခွဲ့်ပ ီူး လ န ါင်ူး ၃ သ  ်ူးနက ာ်ြှ ၄င်ူးတ ိုေ့၏ 

န ရ ်အ ိုူးအ ြ်ြ ာူးက ို စ  ်ေ့ခ ာထ က်နမ ူးခွဲ့် ကရ ါသည်။ ထ ိုြျှြက ွဲ စစ်အို ်စိုြှ က ိုဗစ်-၁၉ က ်နရာဂါ 

  ံွဲ့နှံေ့မြစ ် ာူးြှုက ို လက် က်သြ ယ်အသံိုူးခ ခွဲ့်ပ ီူး လ ိုအ ်န နသာ မ ည်သ လ ထိုထံ နအာက်ဆီဂ င်နှင့်် 

နဆူး၀ါူးြ ာူး ြနရာက်ရှ နစနရူး   တ် င်ခွဲ့်မခင်ူးြ ာူးက ို မ  လို ်ပ ီူး လ သာူးခ င်ူးစာ  နထာက်ထာူးြှုဆ ိုင်ရာ 

အက  ်အတည်ူးအာူး   ိုြ ိုကကီူးြာူးလာနအာင် မ  လို ်ခွဲ့် ကသည်။ 

“စစ်အာဏာသ ြ်ူးြှုအန ေါ် ပင ြ်ူးခ ြ်ူးစ ာ ဆနဒမ ခွဲ့် ကသ နတ အန ေါ်ြှာ စစအ်ို ်စိုက ရက်ရက်စက်စက်က ို 

အ ကြ်ူးြက်ပြ  ခ င်ူးခွဲ့်တာ ါ၊ လ သာူးြ   ူးန ယ်စိုတစ်ခိုလံိုူးအန ေါ်ြှာ စစ်ရာဇ၀တ်ြှုနမြာက်တွဲ့် 



အလ  ် ကြ်ူး က တ်တွဲ့်  ည်ူးလြ်ူးနတ က ို အသံိုူးမ  ခွဲ့် က ါတယ်။ လ န ါင်ူးြ ာူးစ ာဟာ မ ည်သ လ ထိုရွဲွဲ့ 

ဒိုကခန၀ဒ  နတ က ို စ တ်ြ၀င်စာူး၊ ြသက်ည ာတွဲ့်၊ ဘယ်လ ိုြှလည်ူး ည  န ှုင်ူးလ ိုေ့ြရတွဲ့်၊ စစ်အို ်စိုရွဲွဲ့ 

တ ိုက်ခ ိုက်ြှုနတ  ခံလာရတာ ၇ လနက ာ်  ကာမြင့််ခွဲ့် ါပ ီ” ဟို မြ ်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထ ူးအကကံန ူးနကာင်စီ 

အြ ွဲွဲ့၀င် Yanghee Lee ြှ နမ ာ ကာူးခွဲ့် ါတယ်။  

မြ ်ြာန ိုင်ငံ အြ   ူးသာူးညီည တ်နရူးအစ ိုူးရ NUG ြှ က ိုယ်စာူးမ  သည့်် မြ ်ြာ့်ဒီြ ိုကနရစီအနရူး လှု ်ရှာူးြှုတ င် 

NUG အန မြင့်် စစအ်ို ်စိုန ကာင့်် မြစ်န ေါ်လာရသည့်် လ ိုအ ်ခ က်ဟာက ကြ် ာူးအာူး မြည့််ဆည်ူးန ူးရ ် 

ကက  ူး ြ်ူးလ က်ရှ  ကသည်။ ယခို ဒီြ ိုကနရစီအနရူးလှု ်ရှာူးြှုတ င် န ိုင်ငံနှင့််အဝှြူ်းရှ  မ ည်သ ူ့ကာက ယ်နရူးတ ်ြ ွဲွဲ့ 

(PDF) ြ ာူးနှင့်် တ ိုင်ူးရင်ူးသာူးလက် က်က ိုင် အြ ွဲွဲ့အစည်ူး (EAOs) ြ ာူးလည်ူး  ါ၀င်သည်။ 

မြ ်ြာန ိုင်ငံ အြ   ူးသာူးညီည တ်နရူး အစ ိုူးရ NUG အန မြင့်် PDF  ြ ာူးအာူး အရ ်အာူးမ ည်သ လ ထိုအန ေါ် 

ကာက ယ်န ူးနရူးသည်  ထြဦူးစာူးန ူးလို ်င ်ူးစဥ်မြစသ်ည်ဆ ိုသည့်် စစ်နရူးအရလ ိုက်  ရြည့်် 

က င့််၀တ်က ိုလည်ူး မ ဌာ ်ူးထာူးပ ီူးသာူးမြစ်သည်။ မြ ်ြာန ိုင်ငံ အြ   ူးသာူးညီည တ်နရူး အစ ိုူးရ NUG အန မြင့်် 

Rome Statute နှင့််အညီ မ ည်သ ူ့ကာက ယ်နရူးတ ်ြ ွဲွဲ့နှင့်် တ ိုငူ်းရင်ူးသာူးလက် က်က ိုင်ြ ာူးအ ါအ၀င် 

လ ိုအ ်သည့်် ြည်သ က ိုြဆ ို န ိုင်ငံတစက်ာရာဇ၀တ်ခံိုရံိုူး၏ စရီင်ြှုက ို ခံယ ရ ်ဆ ိုသည့်် 

န ိုင်ငံတစက်ာရာဇ၀တ်ခံိုရံိုူး၏ အဆံိုူးအမြတ်က ို ဇ လ ိုင်လတ င် လက်ခံပ ီူးမြစ် ါသည်။  

န ိုင်ငံတစက်ာ အသ ိုင်ူးအ၀ ိုင်ူးအန မြင့်် မြ ်ြာမ ည်သ လ ထို၏ လ ိုအ ်ခ က်ြ ာူးက ို က ညီနထာက် ံ့်န ူးန ိုင်သည့်် 

အခ င့််အလြ်ူးြ ာူး နမြာက်ြ ာူးစ ာရှ ခွဲ့်နသာ်လည်ူး အကက ြ်ကက ြ်အခါခါ က ရံှုူးခွဲ့် ကသည်။ ASEAN အန မြင့်် 

၄င်ူးတ ိုေ့၏ အထ ူးက ိုယ်စာူးလှယက် ို နရ ူးခ ယ်နစလ တ်ရ ် င် ၆ လအထ   ကာမြင့််ခွဲ့်ပ ီူး ဧပ ီလတ င် 

ကတ န ူးခွဲ့်သည့်် လ သာူးခ င်ူးစာ  နထာက်ထာူးြှုဆ ိုင်ရာ အက အညီြ ာူးန ူးရ ်က ို င် ယခိုထ  

အနကာင်အထည်နြာ်န ိုင်မခင်ူး ြရှ နသူး ါ။  

“ဘယ်လ ိုြှ လက်ခံန ိုင်ြ ယ်ရာြရှ တွဲ့် လို ်ရ ်နတ က ို နမခာက်လနလာက်လို ်ပ ီူးြှ ASEAN အန  ွဲေ့ သ တ ိုေ့ရွဲွဲ့ 

အထ ူးက ိုယ်စာူးလှယက် ို နစလ တ်တယ်။ ပ ီူးနတာ့်လည်ူး သင့််တင့််နလ ာက် တ်ြှုြရှ တွဲ့် 

အ စအ်ခတ်ရ ်စွဲနရူးဆ ိုတာက ို ဒီအ တ်ထွဲြှာြှ န ကညာတယ်၊ တကယ်ဆ ို သနဘာတ ညီြှု အခ က်ငါူးခ က်ထွဲ 

 ါတွဲ့်အတ ိုငူ်း အ ကြ်ူးြက်ြှုနတ က ို ခ က်ခ င်ူးရ ်တ ်ေ့သ ာူးနအာင် ွဲ နဆာင်ရ က်ခွဲ့်ရြှာ၊ 



အ စအ်ခတ်ရ ်စွဲနရူးက စစက ခိုမြစ်န တွဲ့် အနမခအန နတ အန ေါ် ဘာြှ ထင်ဟ ်ြှုြရှ နစသလ ို ဒီက စစက 

တ ်ြနတာ်အလ ိုက ၊ သ တ ိုေ့အက   ူးစူီး  ာူးက ို လံိုူး၀ဥဿံိုမြစ်နစတွဲ့် က စစ ွဲ၊ တ ်ြနတာ်က သ တ ိုေ့ရွဲွဲ့ 

ြဟာဗ  ဟာနမြာက် အက   ူးနက ူးဇ ူးနတ မ ည့််ြ ိုေ့ အ စ်အခတ်ရ ်စွဲနရူးဆ ိုတာက ို အသံိုူးခ ခွဲ့်တာခ ည်ူး ွဲ” ဟို 

မြ ်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထ ူးအကကံန ူးနကာင်စ ီအြ ွဲွဲ့၀င် Marzuki Darusman ြှ နမ ာ ကာူးခွဲ့် ါသည်။  

မြ ်ြာန ိုင်ငံ အြ   ူးသာူးညီည တ်နရူး အစ ိုူးရ NUG ၏ န ကညာခ က်သည် စစအ်ို ်စို၏ ြတရာူးည င်ူး  ်ူး 

အန ိုင်က င့် ် ရက်စက်ြှုြ ာူးအာူး န ိုင်ငံတစ်ကာ၏ အက အညီအနထာက်အ ံ့်ြရ ွဲ ၇ လ ကာ 

န ထ ိုင်န ခွဲ့် ကရသည့်် မ ည်သ လ ထို၏ နဝဒ  အာူး ထင်ဟ ်လ က်ရှ  ါသည်။ လာြည့််ရက်သတတ တအ်တ င်ူး 

ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂ အနထ နထ ညီလာခံက င်ူး သည့််အခါတ င် န ိုင်ငံတစ်ကာအသ ိုင်ူးအ၀ ိုင်ူး အန မြင့်် 

မြ ်ြာမ ည်သ လ ထိုအာူး က ညီရ ်အတ က် အခ င့််အနရူး န  က်တစက်က ြ် ထ ်ြံရရှ ြည်မြစ် ါသည်။  

 

    

 

မြန်ြာဘာသာမြင့်် ထတုမ်ြန်က ြေညာချြေအ်ာား ကအာြေတ်ငွြ်တရ်ှုန ငုြ်ါသည။် 

 


